
 

25. Vanamootorratta  kokkutulekulek 

Kurtna Moto 2012 
Eesmärk: propageerida ja tutvustada vanamootorratta liikumist ja tähistada 

Kurtna Mootorrattamuuseumi 10. sünnipäeva. 

 

Toimumise aeg: 13.-15.juuli 2012 

 

Toimumise koht: Harjumaa, Kurtna; Kurtna puhkekeskuse ( www.kurtna.eu ) ja 

mootorrattamuuseumi (www.teearu.ee ) territooriumil 

 

Osalejaid: kuni 150 

Kokkutulekust on kutsutud osa võtma kõik MTÜ EVMK Unic-Moto liikmed koos peredega 

ning mitteliikmetest entusiastid, kellel on ette näidata 35 aastane või vanem mootorratas.  

 

Programm 

Reede, 13.07.2012 

Alates 17.00 

Registreerumine Kurtna Puhkekeskuses 

Suunavad viidad Tallinn-Viljandi maantee 17. km  

19.00-21.00 õhtusöök 

Muljete vahetamine, karastavate jookide degusteerimine, saun, 

Jam Session, st. osavõtjad võivad esineda   

 

Laupäev, 14.07.2012 

Alates 08.00 registreerimine, hommikusöök 

9.30 Lipu heiskamine, infokoosolek 

10.00 Ühispildi tegemine 

10.30 Väljasõit huvisõidule Harju- ja Raplamaale, umbes 120 kuni 150 km koos ralliga 

12.30 Saabumine Laitse Ralliparki ( www.laitserallypark.ee ), lõunasöök, regulaarsussõit 

Karl Rinaldo karikale, vanaautoekspositsiooni külastamine 

15.00 Start rallile legendi alusel etteantud kiirusel, marsruudil Laitse-Kurtna 

16.30 Vigursõidu võistlus Kurtnas, restaureerimiskonkurss 

18.00 Õhtusöök 

19.00 Saun, murumängud 

http://www.kurtna.eu/
http://www.teearu.ee/
http://www.laitserallypark.ee/


21.00 Ansambel Apelsin 

22.00 Parimate autasustamine ansambli vaheajal 

 

Pühapäev, 15.07.2012 

09.00 Hommikusöök 

10.00 Lipu langetamine 

 

Laupäeva ja pühapäeva hommikul on laagri väravas alkomeeter, sõitma ja 

koduteele saavad vaid kained juhid!!! 

Restaureerimiskonkursile osalemiseks peab ratas tegema kaasa kokkutuleku sõidu. 

 

Osalemistasud 

Osalustasu 35.- €/osavõtja 

EVMK Unic-Moto liige ja/või tema pereliikmed: 20.- €/osavõtja 

EVMK Unic-Moto liige enne 1946.aastat toodetud mootorrattaga: 10.-€, soodustuse 

saamise tingimuseks on, et rallipaika peab saabuma omal sõidul 

Lapsed kuni 12: tasuta 

 

Osalemistasu sees: telkimisplats, hommikusöögid laupäeval ja pühapäeval, lõunasöök 

laupäeval, õhtusöögid reedel ja laupäeval, ühisfoto ja rallinumber mootorratturile, ürituse 

programm, Mootorrattamuuseumi külastamine, autasud parimatele. 

Majutus hotellis: saadaval toad kaheks ööks - kahele 120.- €, kolmele 120.-€, neljale 160.-

€, viiele 200.-€ ja kuuele 240.-€    

Majutus Mootorrattamuuseumi puhkemajas: 25.- € voodikoht ühele inimesele kaheks ööks, 

10.- € koht madratsil ärklikorrusel kaheks ööks. 

 

Kaasa võtta hea tuju! 

 

Registreerumine 

Üritusele registreerumise tähtaeg on 20.06.2012. Registreeruda soovitame siinsamal 

kodulehel http://unic-moto.ee/kurtna-moto-2012-registreerumine/ Alternatiivselt võib 

registreeruda e-maili teel aadressil moto@unic-moto.ee või telefoni teel Urmas Teearu 

+372 508 7150. 

 

Osalustasude maksmine: 1. juuliks Unic-Moto arveldusarvele või sularahas kohapeal. 

 

Organisaatorid jätavad endale õiguse teha muudatusi ürituse programmis või osavõtu 

tingimustes. 

 

 

 
 

http://unic-moto.ee/kurtna-moto-2012-registreerumine/
mailto:moto@unic-moto.ee

